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Hjemløse dyr havner mellom stolene 
når det offentlige regelrett nekter å ta 
ansvaret for dem, men lemper de over 
på frivillig innsats.

DENNE VÅREN BLE helt annerledes enn vi kunne forestilt oss.  
Vi har nå levd med de strengeste offentlige restriksjoner siden 
annen verdenskrig. Dette gjør noe med oss mennesker.   

HAR DETTE OGSÅ en betydning for dyrene? Ja, det har det. Vi har  
hatt en økning i antall henvendelser fra folk som vil adoptere dyr 
fra våre lokalavdelinger. Noen adopterer, andre velger å bli foster-
hjem eller frivillig. Våre 27 lokalavdelinger jobber på spreng for  
å håndtere alle dyr, opprettholde smittevern og rekruttere nye 
frivillige ildsjeler. 
 
DET ER MANGE som har ytret sin bekymring for folks psykiske  
helse og for velferden til barn i voldelige hjem. På samme måte  
er vi bekymret over dyrene som lever i de samme voldelige 
 hjemmene. Vi vet at det er en sammenheng mellom vold mot  
dyr og vold i nære relasjoner. Dersom volden i hjemmet eskalerer, 
vil dette ramme både dyr og mennesker. 

I BEGYNNELSEN AV mars lanserte vi, sammen med dyrevelferds- 
forsker Karianne Muri ved NMBU og Krisesentersekretariatet,  
en veileder for dyrehelsepersonell om vold mot dyr og vold i nære 
relasjoner. Denne har alle våre lokalavdelinger og vi sentralt delt 
ut til veterinærer over hele landet. Vi håper denne veilederen vil 
hjelpe veterinærene med å avdekke vold mot dyr og samtidig  
være til hjelp for mennesker som lever med vold. 

I DET SISTE har vi lest i dagspressen om mange dyr som har  
blitt skutt og mishandlet. Det kan virke som om det er flere slike 
hendelser i år en tidlige år. Vi får håpe at restriksjonene snart kan 
lettes og at vi alle går en trygg sommer i møte. 

VI ØNSKER ALLE en solfylt og koronafri sommer!
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Nyheter
VISSTE 
DU? DYREBESKYTTELSEN NORGE ER BÅDE PÅ FACEBOOK,  

INSTAGRAM OG TWITTER.

STØTT
DYRENE 

ved å handle i vår 

nettbutikk!

TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE, DYREBESKYTTELSEN NORGE

DYREBESKYTTELSEN  
NORGE OG veterinærer 

har siden 2019 advart mot bruken 
av musegift som inneholder 
 alfakloralose. Giften som har vært 
svært populær til bekjempelse 
av mus, viser seg å ha tatt livet 
av mange katter de siste årene.

I januar gikk organisasjonen 
ut med en oppfordring om at 
myndighetene måtte ta affære 
og kartlegge forgiftningstilfeller. 
Både Veterinærinstituttet og 
Miljødirektoratet begynte å 
obdusere og kartlegge dyr som 
hadde blitt forgiftet. I begynnelsen 

av mai varslet Miljødirektoratet 
at slik musegift nå blir ulovlig 
for privat bruk. Forbudet trådte  
i kraft 8. mai 2020, og det er nå 
ulovlig for privatfolk å både 
kjøpe og bruke musegift som 
inneholder alfakloralose. Privat-
personer bes om å levere muse-

gift de fortsatt har liggende 
hjemme til sitt nærmeste  
gjenvinningsmottak.  

Les hele saken inne på  
www.dyrebeskyttelsen.no

Dyremishandling angår oss alle!
DYREBESKYTTELSEN NORGE SETTER fokus på sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, og har som  
oppdrag å reagere hver gang slike saker dukker opp. Dette gjør organisasjonen ved å sende inn debattinnlegg til aviser,  

hvor vi påpeker viktigheten av å ta vold mot dyr på alvor.
Det har vært svært mange alvorlige dyrekrimsaker i løpet av de siste månedene. Mange katter har blitt skutt, i tillegg har det  

vært flere tilfeller av svaner som har blitt funnet mishandlet og drept. Dyrebeskyttelsen Norge er svært glade for at avisene trykker 
våre innlegg, og hjelper oss med å sette søkelys på vold.

Innfører forbud mot musegift etter 
press fra Dyrebeskyttelsen Norge

Reagerer på manglende 
kontroll av selfangsten
Dyrebeskyttelsen Norge reagerer på  
at selfangsten får fortsette, selv om 
inspektørene ikke blir med grunnet 
koronaviruset.

Ifølge §8 i forskrift om regulering av 
fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 
2020, skal fartøy som får tillatelse til å 
delta i fangst ha en inspektør om bord. 
Dette har Nærings- og fiskerideparte-
ment og Fiskeridirektoratet valgt å se 
bort fra, når de lar inspektørene bli 
hjemme for å verne dem fra smitte.  
For å ivareta dyrevelferden og følge 
gjeldende lovverk, burde selfangsten 
blitt utsatt eller avlyst, inntil 
inspektørene kunne vært på plass 
igjen. Les hele saken inne på 
www.dyrebeskyttelsen.no

Oppfordrer til å melde  
fra om funn av piggtråd»
Piggtråd fører hvert år til at dyr skader 
seg og dør. Siden 2010 har det vært 
forbudt å sette opp nye piggtråd-
gjerder. Likevel finnes det fortsatt  
mye gammel piggtråd i norsk natur, 
som utgjør en fare for dyr.

Kommer du over piggtråd som hindrer 
dyrs ferdsel, eller utgjør en fare for 
dyrene - ta kontakt med grunneier.  
Tar ikke grunneier tak i dette, kan du 
melde det inn til Mattilsynet.

FOTO: PIXABAY

Dyrebeskyttelsen Norge har lenge advart mot at bruk av alfakloralose kan føre til forgiftninger hos katt.

800 000 
nordmenn har 
fortsatt ikke valgt 
sin grasrotmottaker 

CIRKA TO MILLIONER nordmenn spiller gjennom  
NorskTipping, men kun 1,2 millioner av spillerne har 

valgt sin grasrotmottaker.
Tusenvis av dyr får hjelp av våre 27 lokalavdelinger hvert år 

takket være grasrotandelen fra Norsk Tipping. Om du knytter 
din grasrotandel til en av Dyrebeskyttelsen Norges lokal-
avdelinger, får de 7 prosent av din spilleinnsats uten at det  
går utover din gevinst. På side 11 kan du lese mer om hvordan 
du kan knytte din grasrotandel til en lokalavdeling.

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE RINGERIKE

Den nye viltforskriften

I 2019 KOM Miljødirektoratet med forslag til ny viltforskrift. Dyrebeskyttelsen Norge reagerte 
 kraftig på det framlagte forslaget, som vi mente ikke tok godt nok hensyn til de ville dyrene.  

Nå er den nye  forskriften på plass, med noen endringer.
Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å takke alle som engasjerte seg i den nye viltforskriften og kom  

med innspill for å ivareta de ville dyrenes velferd. Inne på www.dyrebeskyttelsen.no kan du lese en 
kort oppsummering på Dyrebeskyttelsen Norges tanker rundt forslaget som kom i høst, samt hvilke 
forslag til endringer som ble vedtatt inn i den nye forskriften som gjelder fra 1. april 2020. Inne i 
 nyhetssaken kan du også lese den nye viltforskriften og vårt høringssvar.
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Den nye viltforskriften har ført til mange reaksjoner hos dyrevernorganisasjoner.

Grasrotandelen er en av de viktigste inntektskildene til våre 
lokalavdelinger
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Markus Ove  
Vilhelm Kotavuopio  
Frivillig for Dyrebeskyttelsen Norge 
Tromsø 97.000 FØLGER DYREBESKYTTELSEN NORGE  

PÅ FACEBOOK – LIK OSS DU OGSÅ! 
www.facebook.com/dyrebeskyttelsen

55 katter
på 5 år
Hvem er du? 
Jeg er 19 år, og lærling som yrkessjåfør. Jeg er utrulig glad i dyr 
og natur. Har hatt katt hele livet, og hund halve. Jeg har også 
hatt kaniner, både i fosterhjem og selveid. Jeg vil gjøre alt  
jeg kan for at dyrene skal ha det bra.

Hvorfor ønsket du å være frivillig  
for Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø (DBT)?
Jeg ble invitert med på åpen dag av min far da jeg var rundt  
14 år gammel. Etter dette «ballet det på seg» og jeg ble fort 
juniorvakt på hjelpesenteret i Tromsø. Etter dette har DBT  
blitt en naturlig del av livet midt. Jeg har alltid vært glad i  
dyr, og alltid hatt dyr i hus. For øyeblikket har vi to katter  
og en hund hjemme. Ene katta er selvfølgelig adoptert fra 
Dyrebeskyttelsen Norge. Rettere sagt en såkalt «fosterfeil».

Hva går vervet ditt ut på?
Som frivillig gjør jeg mye forskjellig. Jeg tar vakter på hjelpe-
senteret i Tromsø, bidrar på dugnader, stander og lignende. 
 I tillegg er jeg sjåfør for fosterhjem/organisasjonen når jeg kan. 
Familien min er satt opp som fosterhjem, og venter på nye 
fosterkatter som trenger hjelp.

Ditt håp for fremtiden?
Jeg håper det nesten blir en selvfølge, at katteeiere spesielt 
kastrerer og ID-merker kattene sine. Det er et stort problem at 
katter kommer seg bort hjemme fra, og får unger ute i det fri. 
Dette er noe som raskt kan skaper store kolonier, og det kunne 
vært unngått!
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Nytt økologiregelverk 
MANGE TROR AT dyr i økologisk landbruk har mye bedre velferd enn sine artsfrender på konvensjonelle bruk. Dette er en sannhet  
med modifikasjoner. Det går an å strekke seg en del lenger for at dyrene skal få et liv verdt å leve. I 2021 kommer det et nytt økologi-

regelverk, som nå har vært ute på høring. Dette regelverket er en harmonisering med EU. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker mer fokus på dyre-
velferd i økologiregelverket, og inne på www.dyrebeskyttelsen.no kan du lese hele saken og vårt høringssvar til det nye regelverket.

 FOTO: PIXABAY

SIKTET FOR Å HA 
KASTET HUND OG 
KATT FRA BALKONG

EN MANN FRA Bodø er siktet for grovt brudd på dyrevelferds-
loven etter å ha kastet en hund og en katt ifra balkongen 
sin. Hunden, som han lånte av en venninne, ble funnet død 

på bakken, mens katten ble funnet skadet og fraktet til veterinær. 
Mannen skal ha vært svært beruset da han ble arrestert av politiet. 
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø har anmeldt forholdet og har i  
samråd med politiet tatt over ansvaret for katten.

Advarer mot bruk av robot-
gressklipper uten tilsyn

DYREBESKYTTELSEN NORGE HAR gått ut i sosiale medier og  
opp fordret folk til å være forsiktige med bruken av robotgress-
klipper. Hvert år blir mange pinnsvin alvorlig skadet og drept 

av robotgressklippere. Pinnsvin løper ikke vekk fra farer, men ruller seg 
sammen til en ball og havner derfor under den farlige gressklipperen.

Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer alle til å kun bruke robot-
gressklipper under tilsyn, og la den stå om natten og på den tiden  
av døgnet da pinnsvinet er mest aktivt – tidlig kveld og morgen.

Sendte brev til landbruksministeren 
grunnet store sauetap

DYREBESKYTTELSEN NORGE SER med bekymring på det høye tapet av sau og lam på utmarks-
beite hvert år. Ifølge Rovbase hos Miljødirektoratet har antall rovdyrangrep gått ned. Tap 

av sau og lam forårsaket av andre kjente eller ukjente årsaker, har økt og lå i 2019 på 127 000 dyr. 
Likevel får disse tapene lite  oppmerksomhet ifra myndighetene og politikerne. Organisasjonen har 
nå sendt et brev til Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF), om at dette må tas tak i. 
Brevet og resten av saken kan leses inne på www.dyrebeskyttelsen.no

MULIGHET TIL Å VÆRE FOSTERHJEM?
SELV OM MYE av Norge har stoppet opp grunnet koronakrisen, fortsetter Dyrebeskyttelsen Norges 27 lokalavdelinger sitt arbeid 
med å redde hjemløse dyr. Våre lokalavdelinger har alltid behov for fosterhjem - et midlertidig hjem som tar vare på dyret inntil 

lokalavdelingen har funnet et for-alltid-hjem. Jo flere fosterhjem vi har, desto flere hjemløse dyr kan vi redde. For å bli fosterhjem,  
ta kontakt med lokalavdelingen som er nærmest der du bor. Oversikten over lokalavdelingene finner du på side 27.

Mange pinnsvin møter en grusom skjebne grunnet robotgressklippere.

Økologisk landbruk gir 
ikke automatisk bedre 
dyrevelferd sammenlignet 
med konvensjonelt landbruk.

Vil du være med
å spare ressurser
og miljøet ved å 

motta medlemsbladet 
digitalt? 

Send e-post til 
medlem@dyrebeskyttelsen.no
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WHO begrunner inkluderingen av tradisjo-
nell kinesisk medisin med at dette brukes av 
millioner av mennesker verden over, uten at 
det tidligere har blitt klassifisert og registrert 
(1). WHO har blitt møtt med kritikk for 
denne avgjørelsen, blant annet fordi TCM 
bruker produkter eller kroppsdeler fra ville 
dyr i sin behandling av ulike lidelser. 

Kinas rolle
I en artikkel i Aftenposten ble inkluderingen 
av TCM i ICD-11 beskrevet som en del av 
Kinas propagandamaskineri. Her påpekes 
det at kinesiske styresmakter selv ikke har 
tro på tradisjonell kinesisk medisin, men at 
dette er en milliardbedrift der målet er å spre 
TCM til resten av verden (2). 

I 2018 rapporterte kinesiske myndig-
heter at 57 tradisjonelle medisinske sentre 
var under utvikling i land som Arabiske 
Emirater, Tyskland og Frankrike. Dette 
skjedde på samme tid som WHO planla å 
innlemme diagnoser fra TCM i det nye 
diagnoseregisteret. Det er investert store 
summer i denne utviklingen fra Kinas side 
og det skal også ha vært en enorm inntekts-
kilde for landet over tid (3). 

Kina kom i etterkant av Covid-19 ut-
bruddet, med et forbud mot all handel og 
forbruk av ville dyr, dersom formålet er at 
dyret skal brukes som mat. Bruken av ville 
dyr til ikke-spiselige formål, inkludert viten-
skapelig forskning, medisinsk bruk og frem-
visning, blir ikke forbudt (4). Det er en be-
kymring at Kina ikke forbyr bruken av ville 
dyr til blant annet medisin. Det lages et mulig 
smutthull for krypskyttere og smuglere, som 
kan utnytte fritaket fra forbudet til å fortsette 
handelen med levende, ville dyr (5).

Dårlig dyrevelferd og stor risiko 
for at dyrearter blir utryddet
I dag er det mange av verdens dyrearter som 
står i fare for å bli utryddet. Det er en sammen- 
heng mellom dyrearter som er ettertraktet 
som remedier innenfor TCM og dyrearter 
som er utrydningstruet (3). Eksempler på 
dette er nesehorn og pangolin. Noen ville 
dyrearter holdes lovlig i fangenskap, blant 
annet bjørner og tigre, og velferden til disse 
dyrene er generelt svært dårlig (6,7,8,9). 

Pangolinen – ett av verdens  
mest smuglede dyr 
Pangolinen fikk tidligere i år raskt verdens 
oppmerksomhet rettet mot seg som en 
mulig årsak til Covid 19-utbruddet i Kina. I 
flere asiatiske land, spesielt Kina og Vietnam, 
er pangolinen populær. Dessverre ikke som 
et vernet viltlevende dyr, men som mat og 
remedier. Pangolinfostre brukes som potens-
middel, og pangolinkjøtt er mat for de rike og 
brukes for å demonstrere status i samfunnet. 
I tillegg foreskrives pangolinskjell for mange 
ulike lidelser og problemer innenfor tradi-
sjonell kinesisk medisin. Skjellene består av 
keratin som er det samme døde materialet 
som finnes i våre negler, og har ingen effekt 
mot verken sykdom eller potensproblemer. 

Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES), som kontrollerer internasjonal 
handel med ville dyr og planter, forbød i 
2016 all kommersiell handel med pangolin. 
Dette stoppet dessverre ikke krypskytingen, 
og antallet pangolin i Asia har blitt redusert 
med alarmerende fart. Krypskytterne har 
også begynt å jakte ulovlig på pangolin i 
Afrika. I tillegg til krypskytingen utgjør også 

Fra 2022 kan medlemslandene, deriblant Norge, ta det nye  
diagnoseregisteret fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i bruk.  
I det nye registeret, kalt ICD 11, innlemmes det nå diagnoser  
fra tradisjonell kinesisk medisin (TCM).
TEKST: BIRGITTE FINEID, VETERINÆRFAGLIG RÅDGIVER DYREBESKYTTELSEN NORGE

Nytt diagnose-
register er en 
trussel mot både 
dyr og mennesker FOKUS
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BILDET er fra et våtmarked i byen Guangzhou i Kina.
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ødeleggelse av pangolinenes naturlige leve-
områder og at de kun får en unge i året, en 
stor fare for deres overlevelse (10). 

Ulovlig fangst av pangolin har mange 
negative effekter. I forbindelse med fangst, 
oppbevaring og avlivning utsettes dyrene 
for mishandling og generelt dårlig velferd. 
Dersom pangolinen blir borte, vil det utsette 
lokale samfunn for økologisk og økonomisk 
katastrofe, blant annet fordi pangolin spiser 
termitter og maur, som ellers kan ødelegge 
avlinger og bygninger (10). 

Våtmarkeder – spredning av  
sykdom og lidelse for dyrene
Kinesiske våtmarkeder er store områder 
med boder der fersk sjømat, kjøtt, frukt og 
grønt selges. Noen våtmarkeder selger og 
slakter levende dyr på stedet, inkludert 
kyllinger, fisk og skalldyr. Noen selger i 
tillegg ville dyr og kjøtt fra ville dyr, f.eks. 
slanger, bever, babykrokodiller og pinnsvin. 
Markeder som selger ville dyr, enten som 
kjøtt eller som kjæledyr, finnes over store 
deler av verden. Markedene kan være illegale, 
eller de tilbyr illegale arter ved siden av 
lovlige arter. Det er usikkert hvor mange 
slike markeder som finnes i verden, og trolig 
foregår mye av salget i dag via internettet. 

Nærkontakt med ville dyr har forårsaket 
utallige sykdomsutbrudd hos mennesker. 
Kjøp og salg, samt slakting er måter sykdom-
mer kan spres til mennesker. Virus spres 
lettere dersom dyrene på markeder er syke, 
står tett sammen i skitne omgivelser, blant 
annet i stablede bur. Når ville dyr holdes 
fanget, vil ulike virus kunne komme sammen 
og muligens mutere, slik at de lettere kan 
overføres mellom ulike arter (11). Dyr på 
disse markedene er veldig stresset, noe  
som reduserer deres immunforsvar og øker 
risikoen for smitte og sykdom (18).  

Arbeidet for å redde utryd-
ningstruede dyr og planter
CITES regulerer internasjonal handel med 
ville dyr og planter. Dessverre registreres 
ikke dyr og planter automatisk hos CITES. 
Det enkelte land må selv legge til truede 
arter på listene. Mange land venter med dette 
til arten nærmer seg utryddelse, og da kan det 
ofte være for sent (12). Andre utfordringer er 
at selv om ville arter er beskyttet av nasjonale 
lover og av CITES, betyr ikke det at handelen 
er godt nok regulert, det er den ofte bare på 
papiret (3). I tillegg er det like mange, eller 
flere, av artene som det bedrives internasjonal 
handel med som ikke er registrert i CITES- 
systemet og dette gjelder ofte lav-profilerte 
dyr (12).

Tidligere i år kom en stortingsmelding  
om miljøkriminalitet. Her står det blant 
annet om internasjonal flora- og faunakrimi-
nalitet, det vil si planter og ville dyr som 
utnyttes ulovlig. Dette truer artenes over-
levelse, men de store verdiene i disse pro-
duktene driver problemet videre. Den 
 ulovlige handelen med ville arter har en 
anslått verdi på 20 milliarder amerikanske 
dollar årlig (13).  

Kan ville dyr erstattes i TCM?
Kina har tidligere forsvart bruken av ville 
dyr i TCM med at fjerning eller erstatning  
av dyreprodukter vil være undergangen for 
TCM, fordi remediene dermed vil ha dårligere 
effekt (14). 

I 2017 ble en artikkel publisert i Scientific 
Reports som omhandlet en ny metode for å 
fjerne animalske produkter i TCMC, og 
fortsatt beholde remediets effekt. Dette ble 
testet på et populært potensmiddel som 
inneholder tre animalske produkter. Resul-
tatet viste at det gikk helt fint å ta bort dyre-
produktene og allikevel beholde effekten av 
dette remediet (15). 

I forbindelse med Covid 19-pandemien, 
har kinesiske myndigheter anbefalt ulike 
TCM-remedier mot sykdommen. En av disse 
skal blant annet inneholde bjørnegalle (16). 
I april 2020 kom Dagbladet med en artikkel 
som blant annet omhandlet Kinas offisielle 
medisinske analyse av koronaviruset. Denne 
ble sendt til norsk UD fra Kinas ambassade i 
Oslo og en av medisinene som anbefales der, 
inneholder blant annet stekt bøffelhorn (17). 
Det er et paradoks at kinesiske myndigheter 
vil bruke remedier fra ville dyr til å behandle 
en virussykdom som nettopp ble igangsatt 
fordi vi mennesker ikke kan la ville dyr leve 
i fred.  n
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Eksempler på hva ville dyr kan brukes til:
• Kjæledyr (særlig fugler, akvariefisk og reptiler)
• Alternativ medisin (nesehornpulver, tigerbein og pangolinskall)
• Klær og sko (skinn fra slanger og krokodiller)
• Statussymboler (utstoppede dyr og hele støttenner fra elefant)
• Mat (haifinner, helsekostprodukter og såkalt bushmeat)
•  Pyntegjenstander og møbler, musikkinstrumenter (sjeldne treslag eller elfenben)  

og investeringsobjekter (eks, sjeldne rovfugler eller egg fra slike fugler,  
rå elfenben og horn fra nesehorn)

Kilde: Stortingsmelding Miljøkriminalitet

FOKUS

PANGOLINENS skjell er en svært populær ingrediens i 
tradisjonell kinesisk medisin.
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Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland 988 712 698
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø 997 248 856 
Dyrebeskyttelsen Norge Drammen og omland 885 541 542 
Dyrebeskyttelsen Norge Farsund 994 111 167 
Dyrebeskyttelsen Norge Flekke�ord 999 304 923
Dyrebeskyttelsen Norge Fredrikstad og omegn 884 056 632 
 Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark 987 004 193
Dyrebeskyttelsen Norge Gjøvik/Toten 994 664 875 
Dyrebeskyttelsen Norge Hadeland  894 064 072
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad 984 506 627 

Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland 995 478 765
Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark 992 649 291 
Dyrebeskyttelsen Norge Kongsberg 994 412 132 
 Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn 983 095 488 
Dyrebeskyttelsen Norge Lofoten og Vesterålen 918 617 183 
Dyrebeskyttelsen Norge Mandal 990 561 281 

 Dyrebeskyttelsen Norge Mo i Rana
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991 367 047 
Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane
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 Dyrebeskyttelsen Norge Vestfold
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HER FINNER DU ORGANISASJONSNUMMERET TIL VÅRE LOKALAVDELINGER:

STØTT 
DYREBESKYTTELSEN NORGE

   SOM SPILLER HOS NORSK TIPPING kan du selv velge hvilket lag eller forening 
som skal motta fem prosent av det beløpet du tipper for. Å velge seg en grasrot-
mottaker går ikke utover hverken innsats eller eventuell premie, men blir gitt av 
Norsk Tippings overskudd. 

   DYREBESKYTTELSEN NORGES LOKALAVDELINGER er helt avhengige av øko-
nomisk støtte for å kunne hjelpe dyrene. Å registrere en av våre lokalavdelinger 
som grasrotmottaker er en enkel måte å bidra på. Har du et spillekort er det en-
kelt å gi støtte til dyrene som trenger det. Send en SMS, dette er gratis, med 
organisasjonsnummeret på avdelingen du vil støtte, til 2020 eller oppgi organi-
sasjonsnummeret hos tippekommisjonæren som vil hjelpe deg. 

   NÅR DU HAR REGISTRERT hvilken lokalavdeling som skal få din andel vil fem 
prosent av alt du tipper for gå uavkortet til avdelingen du har valgt som mot-
taker. Dette er en glimrende anledning til et viktig bidrag til dyrevern – uten at 
det kjennes på lommeboka. 
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det er rimelig bygge på vitenskapelig kunn-
skap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt 
effekten av påvirkninger». Alle viltlevende 
dyr har også krav på ekstra beskyttelse i 
hekketiden, jf. det generelle forvaltnings-
prinsippet i naturmangfoldloven.

På denne tiden av året er fuglene i gang 
med redebyggingen sin, og et nødvendig 
tiltak for å beskytte dem i denne sårbare 
perioden er for eksempel båndtvang på hund. 
At det utføres hogst i hekketiden, er helt 
ubegripelig. I en rapport laget av Birdlife 
International kan vi lese at jordbruk og skog - 
bruk er de to største truslene for fuglene, og 
at trusselen er størst for de fuglene som er 
skogspesialister (3).  

Med skogbruk som en av de største trus-
lene mot fugler i sterk tilbakegang, og med 
lovfestet hekketidsfredning og kunnskaps-
krav i forvaltningen, skulle man tro at fuglene 
ble ønsket velkommen til trygge gode hekke - 
plasser her i nord. Slik er det dessverre ikke. 
Ifølge Norsk Ornitologisk Forening (NOF) 
kan over 80 000 hekkinger ha blitt ødelagt i 

løpet av årene 2013-2018, på grunn av  
hogst (4).

Svakt kunnskapsgrunnlag
Skogeierne er forpliktet til å hensynta miljø-
verdier ved hogst, jf. skogbrukslova § 8. Det 
er næringen selv som vurderer hva som skal 
hugges og hva som skal vernes gjennom sin 
egen kartleggingsmetode; Miljøregistreringer 
i skog (MiS) (5). MiS er en kartleggingsmeto-
dikk med målsetningen om å både bedre 
kunnskapsgrunnlag og forvaltning, gjennom 
registrering av livsmiljøer for rødlistede arter. 

BioFokus, som er et av landets ledende 
fagmiljø på artsmangfold og naturkart-
legging, rapporterer om at kunnskapsgrunn-
laget i skog er sviktende, og at MiS-kart-
leggingene ikke fanger opp nok arealer med 
verdifull natur, heller ikke områder for 
rødlistede og truede arter (6). De rapporterer 
om både manglende kompetanse, avvik og 
underkartlegging, og mener det er en klar 
risiko for at vurdering av både hogst og 
hensyn i skogen dermed tas på et mangel-
fullt kunnskapsgrunnlag. 

I 2019 innførte en av de mest brukte 
skogsertifiseringsordningene i Norge (PEFC), 
retningslinjer for hvor det ikke skal hogges i 
hekketiden (7). Her uttrykkes det at skogs-
drift i skog av spesiell betydning for fugle-
livet skal unngås i hekkesesongen (8). Dette 
gjelder da skog med særlig stor tetthet av 
fuglereir. Dette er et godt og tydelig signal 
om at næringen erkjenner problemet, men 
fortsatt er vi langt unna en full stans i hogst  
i hekketid. 

 Også et kommunalt ansvar
Dyrebeskyttelsen Norge leverer hver vår 
klager til kommuner og andre skogeiere på 
vegne av våre medlemmer som kontakter 
oss om hogst i hekketiden. Svært mange 
engasjerer seg i ville dyrs ve og vel, og reagerer 
med vantro når de ser skogene i nærmiljøet 
flatehogges i hekketid. 

Naturmangfoldlovens forvaltningsprin-
sipp om yngletidsfredning i § 15 første ledd, 
er dessverre ikke til hinder for landbruks-
virksomhet (andre ledd). At i tillegg skog-
bruksloven ikke engang nevner hekkende 
fugl, har dessverre gjort Norge til et utrygt 
land for fuglene. Det er bare dersom det 
dukker opp en rødlistet art, at hogst stanses 
umiddelbart. Kommunene burde ha stanset 
all hogst der det foreligger en fare for at 
reder, egg og unger ødelegges. Dette har de 
rett til ifølge skogbrukslova §8, ettersom 
ødelagte hekkinger får uheldige virkninger 
på miljøverdiene. I tillegg bryter hogst i 
hekketid med §§ 3 og 14b) i dyrevelferdsloven. 

Vår felles plikt
Når ungdom nå står på barrikadene for sin 
fremtid, må vi spille på deres lag. De ber oss 
om å stanse tap av biologisk mangfold. De 
ber oss om en frisk og bærekraftig natur. La 
oss så forsøke å gi dem det. Det er gammel-
dags å tenke at naturen kan settes til side og 
komme i siste rekke. Vi må komme oss forbi 
denne tanken, og formidle til våre barn at 
naturen vår skal respekteres og beskyttes. 

Naturen må forvaltes basert på inngående 
vitenskapelig kunnskap, og med bærekraft 
og føre-var som førende prinsipper i forholdet 
mellom bruk og vern. Det er menneskets 
plikt å bevare det miljøet viltlevende dyr 
trenger for å kunne leve fullverdige liv.  n

N aturmangfoldlovens §15 skal 
være med på å sikre våre viltlev-
ende dyr og fugler fred og trygg-
het i hekketiden. Allikevel ble 

det tatt ut mest tømmer i juni måned i både 
2018 og 2019 ifølge Landbruksdirektoratet (1). 

Det yngler i skogen
Hvem kjenner vel ikke en yrende glede over 
å se trekkfuglene våre vende tilbake? Å høre 
skogen våkne til liv med energisk fuglesang 

og å prøve å kjenne igjen alle de unike san-
gene du lærte i fjor, er for mange et tegn på 
lysere tider og vår. På våren viser naturen 
både sin styrke og sin sårbarhet.  

Vi kan alle enes om at skogen hadde vært 
svært mye fattigere uten svarttrostens sang 
og gjøkens koko, orrhaner som spiller og 
rovfugler som svever majestetisk høyt over 
tretoppene. Dessverre rapporteres det om at 
verdens bestander av fugler er blitt mer enn 
halvert de siste tiårene. Så mye som borti-

mot én av fem fuglearter i Europa er truet  
av utryddelse (2). Mange av disse trekker til 
Norge for å hekke. 

Hekkeplasser må sikres
Dyrebeskyttelsen Norge ser det som men-
neskets og samfunnets forpliktelse å sikre 
dyrene det naturgrunnlag de trenger for å 
leve i tråd med sin natur. Paragraf 8 i natur-
mangfoldloven sier at «offentlige beslutninger 
som berører naturmangfoldet skal så langt 

Dyrebeskyttelsen Norge kontaktes av svært mange mennesker 
som reagerer på at det foregår hogst på denne tiden av året. 
Mennesker og samfunnet har en forpliktelse til å sikre dyrene 
det naturgrunnlaget de trenger for å leve i tråd med sin natur. 
Fuglene har en lovfestet rett til å beskyttes mot fare for unødige 
påkjenninger og belastninger.
TEKST: EVA HUSTOFT, RÅDGIVER DYREBESKYTTELSEN NORGE

HOGST I 
HEKKETID STÆREN OG ANDRE FUGLER står i fare for å få ødelagt 

både fuglekull og hekkingen når hogsten forekommer midt 
i deres mest sårbare periode av året.
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D et pågående Covid-19-viruset  
har tatt mye av spalteplassen i 
nasjonale og internasjonale 
 medier de siste månedene, som  

er forståelig. Det er likevel kritikk verdig at 
mediene prøver å skape sensasjonelle 
 nyhetssaker, som kan føre til dårlig velferd 
for våre familiedyr. Det kommer stadig 
«rykter» om at familiedyrene våre utgjør  
en smittefare for oss mennesker, selv om det 
hittil ikke foreligger noen konkrete bevis  
for dette. Dette er både spekulativt og kan 
bli svært farlig for våre dyr.

Forhold dere til  
myndighetenes anbefalinger
Myndighetenes råd med tanke på hygiene 
og våre familiedyr er som før; vask hendene 
før og etter at du har tatt på dyret ditt og 
ikke la dyret slikke deg i ansiktet. Ta dyret 
ditt med til veterinæren om det blir sykt. 
Dersom myndighetenes anbefaling skulle 
endre seg, må pressen lytte til våre fremste 
fagmiljøer og la beskjeder fra myndighetene 
være hovedbudskapet. 

I begynnelsen av april skrev Veterinær-
instituttet på sine nettsider: «Det er ingen 
mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan 
utgjøre en smittekilde for Covid-19 hos 
mennesker eller dyr. Du trenger derfor ikke 
være redd for å bli smittet av dyr.» Det er 
dette budskapet pressen bør omfavne og 
formidle videre. I stedet ser vi at både VG og 
Dagbladet har valgt en mye mer spekulativ 
formidling i denne saken.

Skaper unødvendig frykt
I dag sitter mange isolert i sine hjem; vi er 
lydige deltakere i den viktige nasjonale 
dugnaden for å beskytte oss selv og andre  
fra coronasmitte, og ikke minst for å skåne 
helsepersonell som står i førstelinje og 
 hjelper alle syke. Vi har fått hverdagen 
snudd opp-ned, og mange lider av en eller 
annen form for «brakkesyke». Noen av oss 
lider mer enn andre. De fleste av oss er be-
kymret for en sårbar person som tilhører   
en risikogruppe, og som vi ikke har råd til  
å miste. At vi i tillegg skal bekymre oss for 
om våre familiedyr er en risiko for vår helse, 

bør vi kunne være foruten. Saker som dette 
bør ikke slås stort opp i media, uten at det 
kommer fra våre fagmiljøer eller myndig-
hetene.

Fra andre land vet vi at mange familiedyr 
har blitt avlivet eller regelrett drept, i frykt 
for at de skal spre coronasmitte. I disse dager 
er vi er midt oppi den verste tiden på året 
når det gjelder katter som blir skutt på uten-
dørs, og vi trenger ikke at pressen bærer ved 
til dette bålet. Det Norge trenger nå i disse 
vanskelige tider, er en presse som støtter  
opp om vår felles dugnad og som formidler 
myndighetenes råd. Pressen må vise forstå-
else for at det er vanskelig å tolke dagens 
mediebilde og vanskelig å sortere råd,  
«fake news» og konspirasjonsteorier.

Dette er med andre ord ikke en god tid 
for kreative overskrifter og «clickbaits». 
Pressen bør også støtte opp om solidaritet, 
den nasjonale dugnaden og myndighetenes 
råd.  n
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Kjøp produkter i vår butikk og støtt vårt arbeid samtidig!

Se våre nettsider www.dyrebeskyttelsen.no for flere produkter og bestilling. 

SAMMENLEGGBAR 
VANN-/MATSKÅL

Sammenleggbar mat-/vannskål til din 
firbente. Er laget i giftfri plast, veier lite og 
kan henges på sekken – perfekt til bruk på 
tur! Velg mellom mange ulike farger i vår 
nettbutikk. Skålen rommer 0,5 liter.

T-SKJORTE DAME
«ALLE FORTJENER ET HJEM»
Myk og deilig t-skjorte i loose fit. Velg mellom 
fargene mørkeblå eller hvit. Hvis du ønsker en 
trangere t-skjorte, gå ned en størrelse.

BLÅ GYMBAG

Gymbag med Dyrebeskyttelsen Norges logo. 
Laget i økologisk bomull og kommer med 
praktiske bærestropper. 36x39 cm.

Denne fine frøautomaten er både enkel 
å montere og pynter opp uteområdet! 
Borrelåsen gjør det enkelt å montere 
automaten i stolper og trær, eller man  
kan bruke skruefestet på baksiden. Velg 
mellom mørkegrå og mosegrønn frø-
automat. Høyde: 24 cm.

FEEDR FRØAUTOMAT  
FRA SINGINGFRIEND

Denne flotte fuglemateren fra Singing-
Friend er enkel å montere og frisker opp  
et hvert uteområde! Fuglemateren 
kommer i fargene olivengrønn, turkis og 
svart. Monteres enkelt med medfølgende 
borrelås eller skruefeste. Høyde: 17 cm.

EVIE FUGLEMATER 
FRA SINGINGFRIEND

Drikkeflaske som rommer 770 ml. Passer per-
fekt til tur, trening eller til hverdags. Kommer 
med karabinkrok. Velg mellom lyseblå og hvit.

DRIKKEFLASKE MED DYRE- 
BESKYTTELSEN NORGES LOGO

239,-239,-

175,-175,-

199,-199,-

299,-299,- 175,-175,-

Nå kan du
betale med

 
i vår nettbutikk

80,-80,-

Den 27. mars publiserte Dagbladet 
en sak med påstand om at en katt 
var smittet med coronavirus. Kort tid 
etter kjørte VG på med en liknende 
sensasjonell sak. Selv om disse sakene 
har blitt revidert i etterkant, fortsetter 
disse feilaktige fremstillingene å spre 
seg viralt.
TEKST: ÅSHILD ROALDSET,  
DAGLIG LEDER OG VETERINÆR DYREBESKYTTELSEN NORGE 

SAKEN BLE FØRST PUBLISERT PÅ VÅRE NETTSIDER 30. MARS 2020

Debatt

«Clickbaits» er et usselt triks i disse koronatider

FOTO: PIXABAY
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(om natten) som vil lokke til seg innsekter 
så ungen lærer å fange mat. Husk vannskål 
(maks 1,5 cm dyp så ikke ungen drukner) i 
bunnen av buret. 

Pinnsvinunger 
(fødes fra juli og utover sommeren)
Pinnsvinen er en fredet art og svært sårbar. 
Det er derfor nyttig å hjelpe morløse pinn-
svinunger for å bevare bestanden.

Pinnsvinunger fødes nakne med noen 
små hvite pigger. De har ikke øyne og ørene 
er «lukket» den første tiden. Når de er rundt 
10 - 14 dager kan de starte å rulle seg sammen. 
Piggene begynner å bli mørkere og pels 
begynner så vidt å vokse ut. Øyne og ører 
åpnes ved ca. 14 dagers alder og har åpnet 
begge deler helt når de er ca. 3 uker gamle. 
Da begynner de også å bevege seg rundt. Når 
de ca. 4 uker, har de fått alle tennene sine og 

kan starte med vanlig mat. De begynner nå å 
ligne på voksne pinnsvin. Pinnsvinunger 
kan avvennes flaskefôring ved 6-8 ukers 
alder, og settes ut når de er 7-8 uker gamle.

Bruk marsvinbur eller lignende og legg et 
lite håndkle eller en t-skjorte eller annet den 
kan få krype inn i. De kan gjerne få større 
plass og bevege seg i når de er rundt 4 uker 
gamle, gjerne en type utebur som er en del 
ganger større enn marsvinbur, slik at de 
vender seg til utemiljøet tidlig. Evt. kan de 
være ute på dagen og inne på natten. Pinn-
svinungene liker å bevege seg mye og de 
trenger den treningen. 

Avvenning
Ved utsetting, bruk utebur som åpnes etter 
noen dager ute. Fortsett med å legge mat i 
buret noen dager, så den kan komme tilbake 
og spise i starten til den er helt selvstendig. n

D en nye viltforskriften åpner for at 
man kan rehabilitere vilt, så lenge 
dyret kan tilbakeføres sitt naturlige 
miljø innen rimelig tid. Ivaretak-

else av vilt skal skje i samråd med veterinær 
og Mattilsynet skal varsles. Les mer om dette 
inne på Lovdata.no under viltforskriften.

Før man begir seg ut på å prøve å hjelpe 
et dyr man tror er i nød, er det viktig å være 
helt sikker på at dyret faktisk trenger hjelp. 
Tar man på dyreunger som skulle vise seg å 
ikke være morløse, kan det i verste fall føre 
til at moren ikke lengre vil ha noe med ungen 
sin å gjøre. 

Flaggermusunger 
(fødes i perioden juni-juli)
Alle de 12 flaggermusartene i Norge er fredet 
og flere av disse står på rødlisten over utryd-
ningstruede arter. En flaggermus kan bli 

inntil 40 år gammel. Å hjelpe en morløs 
flaggermusunge er derfor både viktig for å 
bevare bestanden, men også nyttig grunnet 
dyrets lange levetid.

Den norske flaggermusen lever primært 
av insekter, drikker ikke blod og er ikke 
aggressiv. Selv om det er veldig liten risiko 
for å bli smittet med rabies via flaggermus 
i Norge, anbefaler Folkehelseinstituttet at 
personer som hyppig håndterer og kommer 
i nær kontakt med flaggermus der det er 
risiko for å bli bitt, blir vaksinert mot rabies.

Det er uansett alltid et godt råd å benytte 
seg av hansker når man skal håndtere en 
flaggermus, da de som andre ville dyr kan ha 
ulike bakterier og virus og kan bite og klore 
om de føler seg truet.

 Flaggermusunger trenger et varmt og 
helst fuktig sted. Gjerne et varmelaken i 
bunn av et bur og noen håndklær over dette. 

Man bør og henge et håndkle på siden av 
buret som den kan «henge i». Flaggermus-
unger kan oppbevares på badet. Husk høy 
luftfuktighet, så sett gjerne på varmtvann i 
perioder for å øke luftfuktigheten, eller bruk 
en luftfukter. Flaggermusen trives best i 
27-32 grader. Unngå store temperatursving-
ninger eller at ungen blir overopphetet. 

Avvenning
Ved cirka 3 ukers alder bør ungen starte med 
flygetrening. Bad er ofte for små, men soverom 
eller en gang du kan stenge av er perfekt. 
Pass på at den har mange landingsplasser, som 
gardiner eller håndklær som henger rundt. 

Når ungen har lært å fly skal den til-
vennes utelivet. Man trenger et stort bur, 
helst kledd med hønsenetting eller smale 
sprinkler så den ikke kommer ut. I dette 
buret setter man så inn et ultrafiolett lys 

Hvordan hjelpe

DYREUNGER
Dyrebeskyttelsen Norge og våre 27 lokal-
avdelinger får svært mange henvendelser 
om dyreunger i nød hvert år. Her følger 
noen tips og råd til hvordan man selv  
kan hjelpe disse dyrene. Inne på våre 
 nettsider finner du flere tips til hvordan  
du kan hjelpe flere ulike dyreunger.
TEKST: DYREBESKYTTELSEN NORGE RINGERIKE/ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE, DYREBESKYTTELSEN NORGE

Mating av flaggermusunger:
Bruk Esbilac, eller Royal sin melkeerstatning til kattunger. Bruk en pipette som du dypper i melken og fôrer med. Vær forsiktig med å 
ikke sprute maten inn i munnen, da kan de få mat i lungene. Vei ungen jevnlig så man ser den legger på seg. Unngå overfôring, da de lett 
blir for fete til å lære å fly. 

- 0-6 dager: Hver annen time hele døgnet.
- 6-10 dager: Hver annen time og ca. 6 timers opphold om natten.
-  10-14 dager: Hver annen time og ca. 6 timers opphold om natten. Nå kan man begynne forsiktig med mat. Bruk melorm,  

man får kjøpt de i de fleste dyrebutikker. Klipp hodet av melormen og klem ut innholdet i kroppen som du så gir til ungen.
-  14-18 dager: Ca. hver 3-4 time og 7 timers opphold om natten. Prøv og få den til å spise ormen alene (klipp fortsatt av hodet),  

evt. gjør som beskrevet ovenfor.
- Fra ca. 18 dager bør du avvenne melken, samtidig som du øker mengden med melorm. 

Mating av pinnsvinunger:
Når ungen er fra 0-4 uker, skal den  
kun ha Esbilac, eller Royal sin melke-
erstatning til kattunger. Bruk en doser-
ingssprøyte til fôring, da de er vonde å 
få til å ta flaske. Vær forsiktig med å 
ikke sprute maten inn i munnen, da 
kan de få mat i lungene. Vei ungen 
jevnlig så man ser den legger på seg.

-  Dag 0-5: Ca. hver annen time  
hele døgnet.

-  Dag 5-7: Ca. hver 2/ 3 time på  
dagtid (7 - 23)

- Uke 2: Ca.  hver 3 time på dagtid
- Uke 3: Ca. 5-6 ganger daglig. 
-  Uke 4: Ca.  4-5 ganger daglig og man 

kan nå starte å tilby litt fast føde, 
gjerne litt boksemat til hund eller katt 
blandet med melken. Ha skål med rent 
vann tilgjengelig

-  Uke 5: Ca. 1 gang om dagen (se til at 
den spiser og drikker selv). Sett inn  
en skål med katte/hundemat blandet 
med litt lunket vann. Den skal nå 
gradvis avvennes melken. Det er fint 
om du får i den litt rått egg innimellom. 

-  Fra 6-7 uker skal den spise normal 
mat, boksemat til hund/katt. Rått egg, 
kokt potet og banan kan den få litt av. 
Snegler og mark du finner ute kan 
også gis til ungen. 

-  Avføring: Den må ha litt stimulans 
(en fuktig klut og tørke den litt i 
 rompa/tissen), frem til ca. 4 ukers 
alder. 
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DVERGFLAGGERMUSUNGER (Pipistrellus Pygmaeus).
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Mange er feil- og/eller underernærte, og har 
andre plager som følge av dårlig levemiljø  
og manglende oppfølging, tilsyn og stell. 
Realiteten er at disse dyrene har svært dårlig 
dyrevelferd, og i praksis gjelder ikke dyre-
velferdsloven disse dyrene Det Mattilsynet 
tilbyr av hjelp til hjemløse katter er av øko-
nomisk art. De kan dekke utgifter på avliving 
dersom katten er svært skadet og/eller syk. 
Veterinærer kan få refusjon fra Mattilsynet 
for nødvendig veterinærbehandling, for å 
avhjelpe akutt lidelse, men i praksis er beløpet 
som blir refundert fra Mattilsynet så lavt at 
det kun dekker undersøkelse og avliving 
eller svært enkel behandling. Mattilsynet 
betaler ikke for spesielle undersøkelser, 
oppstalling eller etterbehandling, og dekker 
heller ikke avliving av friske, hjemløse 
katter. 

Det er med andre ord visse kriterier for at 
Mattilsynet skal gripe inn i saker som om-
handler hjemløse dyr. Torunn Knævelsrud, 
seksjonssjef for Dyrevelferd i Mattilsynet, 
har presisert i media at hjemløse katter faller 
utenfor deres oppdrag fra departementet.1   
Mattilsynet legger stor vekt på at alle har 
hjelpeplikt i Norge. Men, hvordan skal folk 
ta hjelpeplikten på alvor, når Mattilsynet 
selv ikke iverksetter nødvendige tiltak for  
å få bukt med koloniproblematikken? 

Å få til en ordentlig rollefordeling 
 mellom instanser for å få bukt med koloni-
problematikken har vist seg å være utfordr-
ende. Dyrebeskyttelsen Norge og dens lokal-
avdelinger har over lengre tid forsøkt dialog 
med forskjellige kommuner og med Mattil-
synets lokalkontorer for å rydde opp i dagens 
situasjon. Hjemløse katter har blitt en kaste-
ball i det offentlige systemet, der forskjellige 
instanser forsøker å skyve ansvaret vekk fra 
seg selv, og over på andre. Lite strukturelt 

arbeid blir gjort for å håndtere den alvorlige 
situasjonen. Noen steder har dyrevernsorga-
nisasjoner et godt samarbeid med Mattil-
synet, og i noen kommuner bevilges det 
penger til dyrevernsorganisasjoner, mens i 
andre deler av landet vil verken Mattilsynet, 
kommunen eller politiet vedkjenne seg 
ansvar for hjemløse katter. Hvordan dyre-
velferdssaker med hjemløse dyr håndteres 
avhenger med andre ord av hvor i landet 
man befinner seg. Slik kan vi ikke ha det. 

Trenger en avklaring 
Vi trenger både kortsiktige og langsiktige 
løsninger på denne problematikken. Infor-
masjonsarbeid rettet mot dyreeiere om hva 
som ansees som et godt dyrehold – samt en 
oppfordring til alle om å ID-merke og kastrere 
kattene sine er viktig for å hindre hjemløshet 
i fremtiden. Men, noe må også gjøres med de 
dyrene som allerede er hjemløse i Norge i 
dag. Tusenvis av katter går ute og lider nå, 
uten at det offentlige tar hensyn til dem. For 
å få bukt med hjemløse katter, og de store 
kattekoloniene må alle aktører samarbeide. 

Vi trenger også en prinsipiell avklaring 
på hvem som har ansvar for å rydde opp i 
kattekolonier. Slik situasjonen er nå, overtar 
Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger 
mye av dette ansvaret, i tillegg til å overta 
store mengder med dyr fra Mattilsynet fra 
andre tilsynssaker. Når vi bistår Mattilsynet i 
tilsynssaker håndterer vi ofte mange dyr på 
en gang som resultat av avvikling av ulovlig 
dyrehold. Vi bruker enorme ressurser på å få 
disse dyrene friske, og omplasseringsbare. 
Dyrebeskyttelsen Norge etterlengter en prin-
sipiell avklaring fra Mattilsynet og Landbruks- 
og matdepartementet om hvem som er 
ansvarlig for å håndheve dyrevelferdsloven i 
henhold til ivaretakelsen av god dyrevelferd 
for alle familiedyr i Norge – også de eierløse. 

Vi etterlengter også strukturelle 
endringer i hvordan Mattilsynet håndterer 
dyrevelferdssaker med hjemløse dyr. Mat-
tilsynet må ta ansvaret for å komme dyr i 
nød raskt til unnsetning, dette inkluderer 
også et ansvar for at ingen familiedyr forblir 
hjemløse uten forsvarlig omsorg.  n

L okalavdelingene til Dyrebeskyttel-
sen Norge arbeider daglig for at 
mange av de dyrene som har gått 
lenge ute, og ofte er svært syke,  

får den hjelpen de har krav på etter dyrevel-
ferdsloven. Det er svært bekymringsverdig 
at ansvaret for å ivareta god dyrevelferd for 
hjemløse dyr i så stor grad skal tilfalle frivil-
ligheten, og at det offentlige tilsynelatende 
ikke tar deres rettigheter og velferd på alvor. 

Offentlig kasteball
På Mattilsynets hjemmesider finnes det 
informasjon om hvor man skal henvende 
seg dersom man oppdager en koloni med 

hjemløse katter. Der oppfordrer de til å 
enten varsle Mattilsynet, politiet eller  
kommunen. Mattilsynet skal varsles dersom 
kattene det gjelder lider. Politiet skal blant 
annet varsles dersom kattene er et or-
densproblem, det vil si dersom de skaper 
uro, bråk eller er til hinder i trafikken. 
 Kommunene skal varsles dersom kattene 
utgjør et helse -og miljøproblem, det vil si 
dersom kattene lukter, markerer, graver ned 
avføring i sandkasser og blomsterbed eller 
roter i søpla. Politiet har svært lite ressurser 
til å håndtere dyrevernsaker, og kommunene 
har ofte verken kompetansen eller ressursene 
til å håndtere slike saker alene. 

For privatpersoner kan det være vanskelig 
å vite hvem som skal varsles om hva, og 
hvilken instans som er rett å forholde seg til. 
Det er også vanskelig å vite om noe faktisk 
blir gjort med forholdene.  Dette gjør at 
mange velger å kontakte Dyrebeskyttelsen 
Norge sine lokalavdelinger og andre dyre-
vernsorganisasjoner når de møter på dyr i 
nød, istedenfor å gå igjennom en offentlig 
labyrint der man ikke vet om bekymrings-
meldingen eller varslingen fører frem.

Sykdom, skader og lidelse
De fleste hjemløse katter vil over tid lide. De 
har ofte sykdom og parasitter, skader og sår. 

HJEMLØSHET
OG KATTEKOLONIER
– en prinsipiell avklaring

Hjemløshet og kattekolonier er et enormt stort problem i 
Norge. Større enn de fleste er klar over. Dyrevelferdsloven 
beskytter i hovedsak eide dyr, men hva skjer egentlig med 
de eierløse dyrene som lider? 
TEKST: MARIANNE LUNDE, DYREBESKYTTELSEN NORGE.

FOTO:  DYREBESKYTTELSEN NORGE BODØ

FOTO:  DYREBESKYTTELSEN NORGE BODØ

FOTO:  DYREBESKYTTELSEN NORGE BODØ

OFTE KOMMER DESSVERRE hjelpen for sent.

DENNE KATTEN var svært medtatt etter å ha gått ute lenge.

KILDER:  
1 https://www.dagsavisen.no/fremtiden/lokalt/ikke-vart-oppdrag-1.495874
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SUPERMAT
Grønnkål har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og det er ikke så rart. Denne grønnsaken er rik på vitaminer,  
kostfiber og mineraler, samtidig som den er kalorifattig. Dette er en robust plante som man enkelt kan plante i pallekasser  
eller store urner på balkongen, og som gir mye kål for pengene.

Grønnkålpesto
Hjemmelagd pesto er superenkelt og kan brukes  
til pasta, som dressing til salater og pizza og mye 
mer. I denne har jeg byttet ut pinjekjerner med 
valnøtter.

Du trenger:
• 4 dl grovrevet grønnkål
• 3-4 fedd grovhakket hvitløk
• 2 dl valnøtter
• 2-2½ dl nøytral olje (raps eller oliven)
• 100 g revet parmesan (vegansk eller vanlig)
• Salt og pepper

1.  Skyll grønnkålen godt og la det renne av. Fjern stilkene 
og riv i grove biter med hendene eller bruk en kniv.

2.  Tilsett alle ingrediensene i en blender og kjør til det er 
godt blandet. Tilsett litt og litt olje etter behov og smak 
til med salt og pepper.

Fersk pesto holder seg på tett glass i kjøleskap i cirka 2-3 uker.

Pasta al grønnkålpesto (2 personer)
Pasta al pesto er en klassisk italiensk rett. Denne har jeg laget  
med det lille ekstra, både for smaken og metthetsfølelsens 
skyld. 

Du trenger:
• Spagetti (gjerne fullkorn) til 2 personer
• 6 spiseskjeer grønnkålpesto 
• 2 spiseskje rømme/iMat Fraiche 
• ½ håndfull grovhakket valnøtt
• ½ finhakket rød chilli
• Salt og pepper
• Nøytral olje til steking
•  Revet parmesan til servering 

(kan sløyfes)

1.  Kok opp pasta etter henvis-
ning på pakken. Ha litt salt 
i pastavannet.

2.  Stek valnøtter og chili i olje  
et par minutter på høy varme.

3.  Hell av vannet til pastaen  
og rør inn pesto og rømme.

4.  Topp med valnøtt og chili  
og revet parmesan, samt salt og  
pepper etter smak.

Server pasta al grønnkålpesto med godt brød til!

Grønnkålchips
Grønnkålchips er superenkelt og god snacks når  
man er fysen på noe godt. Samtidig er det veldig raskt  
å slenge sammen.

Du trenger:
• 200 g grovrevet grønnkål (uten stilker)
• 1 spiseskje nøytral olje
• ½ rød chili finhakket
• 1 fedd hvitløk finhakket
• Salt og pepper
• Liten håndfull revet parmesan

1. Forvarm ovnen til 180 grader.
2.  Vend grønnkålen i olje, chili og hvitløk i en bolle. 

Smak til med salt og pepper.
3.  Dander grønnkål på et stekebrett med bakepapir og 

dryss litt parmesan over. Stek i ovnen i cirka 5 minutter  
– følg med så det ikke blir svidd. Grønnkålen tas  
ut når de kjennes tørre ut.

4. La grønnkålchipsen renne av på en rist.

Grønnkålchips nytes med en gang de er avkjølte.
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klassifiserer tilstanden for norske villaks-
bestander, og konkluderer med at bare  
20 prosent av bestandene var i god  
tilstand, mens så mye som 41 prosent  
var i dårlig tilstand. De største negative 
påvirkningene var rømt oppdrettslaks, 
lakselus og infeksjoner knyttet til lakse-
oppdrett. 

Rømt oppdrettslaks gir negative genetiske 
endringer hos villaksen, i tillegg til en negativ 
effekt på bestandsstørrelse. Flere bestander 
er allerede truet, og bestander i mange elver 
er allerede utryddet. Det er nærliggende å  
tro at med en vekst i oppdrettsnæringen og 
en lakselusproblematikk som er langt ifra 
løst, vil villaksen som art kunne komme inn 

på Norsk rødliste for arter ved neste 
 vurdering.

Økning i oppdrettsnæringen
Den sittende regjerning har over flere år 
tilrettelagt for en vekst i havbruksnæringa. 
Dyrebeskyttelsen Norge stiller seg svært 
kritisk og spørrende til dette av de overnevnte 
grunner. Å opprettholde hold av dyr i en 
næring hvor dyrevelferden til det enkelte 
individ ikke er ivaretatt, er fullstendig uak-
septabelt. Vi har ingen moralsk rett til å 
behandle våre medskapninger på en etisk 
uakseptabel måte. Når skal tiden være moden 
for å ta en grundig gjennomgang av en næring 
som så til de grader utfordrer dyrevelferden? 

Det enkelte individs velferd bør være det 
sentrale siktemål for alt oppdrett. Myndig-
hetene bør ha som siktemål å skape en 
 kultur i oppdrettsnæringen, der prioriter-
ingen av etikk og velferd skal være retnings-
givende. Ansvarlige myndigheter må sette 
velferden til både oppdrettsfisk og rensefisk 
på agendaen. Oppdrettsnæringen er en 
forholdsvis ny næring i Norge og har opp-
levd en enorm vekst på kort tid. Dette betyr 
også at næringen er pengesterk, og har der-
for all mulighet til å gjøre de forbedringene 
som skal til for at fiskene i deres produksjon 
kan få bedre liv.    n

Majoriteten av det høye fisketapet 
skyldes sykdom eller skader som fører 
til død. Dagens fiskeoppdrett er ikke 

forenelig med god dyrevelferd, og den er 
ikke i tråd med dyrevelferdsloven.

Livet til oppdrettslaksen
Lov om dyrevelferd §2 stadfester at også fisk 
er omfattet av dyrevelferdsloven, ettersom 
de oppfatter smerte. Av dette følger det 
dermed at fiskene «skal behandles godt og 
beskyttes mot fare for unødige påkjenninger 
og belastninger» jfr §3. Tallene viser oss at 
dette dessverre ikke er tilfelle. 

Millioner av oppdrettsfisk avles hvert år 
fram i Norge. Fiskene utsettes for mange 
velferdsutfordringer i løpet av sine liv.  Dårlig 
vannkvalitet, sykdommer, håndtering, trans-
port og slakt er blant de største av truslene 
for fiskenes velferd. Fiskene lever med stress 
og viser mange tegn på forstyrret adferd. 
Helseutfordringer som hjerteproblemer, 
ulike virussykdommer, gjelleproblematikk 
og sår er dessverre svært utbredt blant 
 oppdrettslaks. 

Lakselus har lenge vært et stort og vel-
kjent problem innen laksenæringen. Høy 
tetthet er en av årsakene. Den vanligste 
behandlingen har vært medikamentell 
behandling, og lakselusa har etter mange års 
utstrakt overforbruk utviklet resistens mot 

lusemidler. På grunn av dette er bruken nå 
sterkt redusert. Andre metoder brukes nå i 
utstrakt grad for å kontrollere lakselus, som 
for eksempel varmebehandling. Dessverre 
melder Veterinærinstituttets rapport om 
smerter, økt skadeomfang og dødelighet  
som følge av ulike medikamentfrie behand-
lingsmetoder. I tillegg utrykker de bekymring 
omkring mulig utvikling av varmeresistens 
hos lakselusa, grunnet gjentatte termiske 
avlusinger i samme område. 

I dag er det mest utbredte ikke-medika-
mentelle tiltaket mot lakselus, bruk av 
rensefisk.

Også rensefisken da...
I 2018 ble over 60 millioner rensefisk brukt 
til å spise lakselus, i norske oppdrettsanlegg. 
Velferden til disse fiskene har gått under 
radaren altfor lenge. Rådet for dyreetikk 
presiserte allerede i 2000, at rensefisken har 
krav på omtanke fra oppdretter, og at bru-
ken av dem må være etisk akseptabel. Denne 
uken leverte Mattilsynet sin sluttrapport 
etter rensefisk-kampanjen, og tallene er 
mildt sagt nedslående. 24 millioner rense-
fisk ble funnet døde i merdene i 2018. Døde-
ligheten i løpet av en produksjonssyklus 
regnes som 100 prosent, men faktum er at 
ingen kan redegjøre for 36 millioner indivi-
der. Disse fiskene dør ikke av alderdom, men 

som et resultat av hard medfart i et miljø 
som ikke er tilpasset deres behov.  

Det er svært problematisk at rensefisk ses 
på som en innsatsfaktor i jobben med å 
dyrke fram laks. Deres egenverdi er ikke 
ivaretatt. Blir de syke, får de ikke behand-
ling. Rapporten påpeker store avvik knyttet 
til blant annet håndtering, kompetanse og 
forsvarlig avliving. 

Det er flott at Mattilsynet nå tar disse 
problemene på alvor, og er tydelige på at 
dette ikke kan fortsette. 

Påvirkning på den norske villaksebestanden
I 2018 kom det en ny temarapport fra viten-
skapelig råd for lakseforvaltning. Denne 

Tekst: Eva Hustoft, ansatt hos Dyrebeskyttelsen Norges sekretariat og jobber som rådgiver. 
Hun er utdannet dyrepleier og har en mastergrad i naturforvaltning.Kronikk

FOTO: ANNE K. HARKESTAD

Helse og dyrevelferd 
i oppdrettsnæringen
Veterinærinstituttet melder om at 59,3 millioner individer døde i 
oppdrettsnæringen i 2019. Alle disse var oppdrettslaks. I tillegg dør titusenvis 
av rensefisk hver dag, året rundt, i merdene. I andre næringer ville tilstander  
som dette helt klart blitt betegnet som dyretragedier. 

FOTO: HAGERTY RYAN, USFW
S
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P å denne tiden av året er det mange 
som tar kontakt med oppdrettere 
for å planlegge valpekjøp til 
 sommeren. I en ny veileder som 

Dyrebeskyttelsen Norge har utarbeidet, 
kommer dyrevelferdsorganisasjonen med 
gode råd og tips til de som vurderer å gå til 
anskaffelse av hund. Veilederen er tilgjengelig 
inne på www.dyrebeskyttelsen.no.

Leveres med sykdomsgaranti
Flere hunderaser er svært utsatt for arvelige 
lidelser og helseutfordringer knyttet til rasens 
fremavlede utseende. Dyrebeskyttelsen Norge 
mener at flere av de mest utsatte rasene i dag 
leveres med sykdomsgaranti, og at hundeeier 
må belage seg på skyhøye veterinærregninger 
og et forkortet liv for hunden.

Lidelser som er svært vanlige kan føre til 
høye kostnader, som ikke alltid blir dekket 
av forsikringsselskapene. Dette gjelder blant 
annet pusteproblemer hos kortsnutede raser 
(BOAS-syndrom), skjelettlidelser, fødselspro-
blemer og hjertelidelser. Dyrebeskyttelsen 

Norge ønsker med den nye veilederen å 
bidra til økt bevissthet rundt disse alvorlige 
problemene knyttet til flere av de mest 
populære hunderasene.

– Vi ser dessverre at usunne og syke 
hunderaser er svært populære på tross av at 
man har drevet med opplysningsarbeid for å 
rette på dette i over 20 år. Vi håper at denne 
veilederen vil være til nytte og glede for 
valpekjøpere, og at den bidrar til en økt 
bevissthet om at avl på syke dyr er dyre-
mishandling, sier Åshild Roaldset, veterinær 
og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Dyrebeskyttelsen Norge og lokalavde-
lingen Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og 
Akershus, har de siste årene arbeidet for å 
sette søkelys på uetisk avl av familiedyr, 
gjennom kampanjen «Ærlig talt». Dyre-
beskyttelsen Norge mener at mye av dagens 
raseavl er brudd på dyrevelferdsloven para-
graf 25. Loven krever blant annet at dyr skal 
avles med god funksjon og helse, og forbyr 
avl som endrer eller viderefører arveanlegg 
som påvirker dyrenes fysiske og mentale 
funksjoner negativt.

Flere ting å vurdere før anskaffelse
I veilederen fremhever Dyrebeskyttelsen 
Norge mange ulike faktorer for å øke sann-
synligheten for at man ender opp med en 
hund som bringer glede til familien, som 
også er sunn, har et godt gemytt og som 
kommer fra et omsorgsfullt oppdrett. 
 Organisasjonen får mange henvendelser 
hvert år fra hundeeiere som av ulike 
 grunner vil omplassere hunden sin, og høye 
veterinærutgifter som følge av arvelige 
lidelser er en gjenganger blant disse.

– Vi må gi kommende generasjoner med 
hunder et bedre utgangspunkt for gode liv. 
Oppdrettere som driver seriøst må ta i bruk 
tilgjengelige verktøy og dagens vitenskap i 
avlsarbeidet, sier Roaldset. n

 

Dyremishandling kan  
være et familievoldsproblem
Det er en kjent sammenheng mellom vold 
mot dyr og vold mot mennesker. Der hvor 
dyr mishandles, kan også mennesker være 
utsatt for mishandling, og omvendt.

Samarbeidsprosjektet «Se sammen-
hengen» ble opprettet i 2017 av NMBU 
Veterinærhøgskolen, Dyrebeskyttelsen 
Norge og Krisesentersekretariatet. Gjennom 
veilederen «Se sammenhengen: Vold mot 
dyr og vold i nære relasjoner», får dyrehelse-
personell viktig kunnskap som kan støtte 
dem når en mistanke om mishandling 
 oppstår.

Dyremishandling kan ofte være en del  
av et større familievoldsproblem, der andre  
i familien også blir mishandlet. Derfor er det 
viktig å ta hånd om både mennesker og dyr, 
når noen er utsatt for vold. 

Et praktisk verktøy  
for dyrehelsepersonell
Veilederen har som mål å gi dyrehelse-
personell kunnskap til å kunne gjenkjenne 
og avdekke dyremishandling. Den definerer 
ulike typer mishandling, og ved å beskrive 
varselflaggene for mishandling gir den en 
pekepinn på om dyret har vært utsatt for 
vold eller om det kan dreie seg om et uhell. 

Vold er ofte vanskelig å avdekke, og veiled-
eren gir grunnleggende råd om hva man skal 
være oppmerksom på under den kliniske 
undersøkelsen av dyret. Veilederen gir også 
praktiske råd om hvordan man går fram ved 
mistanke om vold mot dyr og mennesker. 
Med økt kunnskap og bevissthet om emnet, 
vil dyrehelsepersonell kunne bidra til å 
hjelpe både voldsutsatte dyr og mennesker. 
Et annet viktig mål med veiledningsmateri-
ellet er å oppfordre til tettere samarbeid 
mellom ulike etater og yrkesgrupper, og  

det vil derfor komme egne veiledere til 
andre yrkesgrupper etter hvert.

Det er Karianne Muri, førsteamanuensis 
innen dyrevern og veterinær samfunns-
medisin ved NMBU veterinærhøgskolen, 
som har skrevet veilederen. Samarbeids-
prosjektet mellom NMBU Veterinærhøg-
skolen, Krisesentersekretariater og Dyre-
beskyttelsen Norge fortsetter i 2020, med 
regionale seminarer for aktuelle etater og 
yrkesgrupper, samt et etterutdanningskurs 
ved NMBU Veterinærhøgskolen.   n

Dyrehelsepersonell
KAN AVDEKKE OG 
FORHINDRE VOLD
I forbindelse med Veterinærdagene 2020 lanserte samarbeidsprosjektet «Se sammenhengen» en veileder for 
dyrehelsepersonell om vold. Veilederen er en viktig brikke i arbeidet med å øke bevisstheten om sammenhenger mellom 
vold mot dyr og vold i nære relasjoner, og skal gjøre veterinærer bedre rustet til å avdekke dyremishandling.

TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE, DYREBESKYTTELSEN NORGE

Advarer mot å kjøpe syke hunder
Mange hundeeiere får en ubehagelig overraskelse når de får vite 
at familiens hund har en eller flere arvelige sykdommer. Slike 
sykdommer kan føre til både redusert livskvalitet og livslengde 
for familiemedlemmet, i tillegg til høye veterinærregninger.
TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE, DYREBESKYTTELSEN NORGE

FOTO: PIXABAY
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Veilederen er tilgjengelig
til nedlastning inne på
www.dyrebeskyttelsen.no/ressursside

1
Karianne Muri, Forskergruppe Dyrevelferd, NMBU veterinærhøgskolen

SE SAMMENHENGEN:

VOLD MOT DYR OG VOLD  
I NÆRE RELASJONER

En veileder for  
veterinærer og  
deres medhjelpere

D yrebeskyttelsen Norge deltok ved  
Veterinærdagene på Gardermoen 9.-11. mars  
i år, blant annet for å distribuere den nye 
 veilederen til både veterinærer i privat praksis 

og i Mattilsynet. Det var stor interesse for veilederen  
blant konferansens deltagere og det ble delt ut mange 
eksemplarer til tross for at arrangementets ble avsluttet  
en dag tidligere enn planlagt på grunn av korona-
situasjonen.



Adresser

Telefon/faks (f) Avdeling Kontaktperson/adresse Kontonummer E-post/nettside

95 45 77 76 Bergen og Hordaland Inger Johanne Graff
Bekkjarvikveien 1, 5114 Tertnes

3624 67 97670 db.bergen.hordaland@gmail.com
www.dbbh.no  

40 09 11 29 Bodø Vibeke Wensell Hakkebo
Terminalveien 2, 8006 Bodø

4509 29 48734 dyrebeskyttelsen.norge.bodo@gmail.com 
www.dyrebeskyttelsen-bodo.no

95 92 41 37 Drammen og omland Aud Vogt Johansen
Postboks 4109, 3005 Drammen

1638 07 45074 post@ddoo.no
www.ddoo.no

Farsund Andreas Albrektsen
Postboks 137, 4558 Vanse

3030 34 50153 dnfarsund@gmail.com  
www.dyrebeskyttelsenfarsund.no

Flekkefjord Postboks 186, 4402 Flekkefjord flekkefjord@dyrebeskyttelsen.no
www.dyrebeskyttelsenflekkefjord.no      

48 06 69 78 Fredrikstad og omegn Solgunn Øvereng
Kirkeveien 39, 1664 Rolvsøy

0532 06 37769 info@frdb.no
www.frdb.no

98 44 75 92 Finnmark Katrine Larsen
Postboks 2272, 9508 Alta

4901 13 79922 dbfinnmark@gmail.com
www.dyrebeskyttelsennorgefinnmark.net

45 26 77 61 Gjøvik og Toten Inger Malerstuen
Skausnaret 1, 2818 Gjøvik 

6173 05 40700 dyrebeskyttelsengt@gmail.com
www.tovelafjell.no

61 32 32 00 Hadeland Postboks 218, 2711 Gran 2020 32 27419 dnhadeland@gmail.com 
www.dnhadeland.no

90 97 67 20 Harstad Rita Øien
Nerbotnveien 1, 9407 Harstad

4730 05 82903 kontakt@dyrebeskyttelsen-harstad.no
www.dyrebeskyttelsen-harstad.no

91 79 05 35 Haugaland Elisabeth Ellingsen
Postboks 212, 4299 Avaldsnes

3240 08 47052 dnhaugaland@gmail.com   
www.dnhaugaland.no 

41 36 41 79 Hedmark Vivian Nikolaisen 
Postboks 32, 2101 Skarnes

1822 09 05523 dnhedmark@gmail.com
www.dnhedmark.no

47 24 32 71 Kongsberg Steve Antonsen  
Postboks 836, 3606 Kongsberg 

2291 17 56866 dyrebeskyttelsennorgekongsberg@gmail.com   
www.dbnk.no

93 84 86 39 Lillehammer og omegn Nina Jørstad
Postboks 15, 2601 Lillehammer

6188 05 28504 lillehammer@dyrebeskyttelsen.no 
www.db-lillehammer.no

48 42 85 85 Lofoten Vesterålen Marita Johannessen 
Postboks 348, 8384 Andenes 

4750 48 64533 dyrebeskyttelsen.love@gmail.com
www.dyrebeskyttelsen-love.no

45 05 80 04 Mandal Anne Lise Skoie Risøen
Heslandsveien 324, 4517 Mandal

2801 08 67160 mandal@dyrebeskyttelsen.no
www.dyrebeskyttelsenmandal.no

91 88 93 20 Mo i Rana Eva Stien Mathiesen,  
c/o Eva Stien Mathiesen,  
Stien 23, 8617 Dalsgrenda

0539 27 24879 dbmoirana@gmail.com
 

Møre og Romsdal Heidi Rosbach Klevjer  
Einerskaret 24, 6521 Frei

3910 30 55168 post@dbmr.no
www.dbmr.no

 Nord-Jæren Elise Sjøthun Halvorsen 
Øksnevarden 1, 4352 Kleppe

1503 4120789 nord-jaeren@dyrebeskyttelsen.no
www.dnnj.no

41 66 98 58 Nord-Trøndelag Tone I. Lundsaunset
Postboks 17, 7701 Steinkjer 

4484 11 67411 db.nordtrondelag@gmail.com
www.dnnt.no

23 13 45 45 Oslo og Akershus Hege Johansen
Mosseveien 226, 1169 Oslo 

7032 06 09745 post@dooa.no
www.dooa.no

98 04 72 12 Ringerike Heidi Halvorsen
Vemeveien 141, 3534 Sokna

2280 66 07561 post@dyrebeskyttelsenringerike.no
www.dyrebeskyttelsenringerike.no

98 00 95 15 Sandefjord – Larvik Monita M.H. Lillelien
Postboks 7, 3251 Larvik

2480 57 19040 dnsandefjordlarvik@outlook.com

95 22 52 75 Sør-Trøndelag Anita Fossdal
Pb. 1429 Leangen, 7444 Trondheim

4358 15 86109 sor-trondelag@dyrebeskyttelsen.no
www.dnst.no

41 36 92 58 Sogn og Fjordane Beate Green
c/o Beate Green , Lånefjorden 29 , 
6994 Nessane

3720 14 98210 post@dyrebeskyttelsen-sfj.no
www.dyrebeskyttelsen-sfj.no

90 52 40 47 Tromsø Therese Simonsen Rye 
Postboks 493, 9255 Tromsø

6420 05 49994 dyrebeskyttelsen.tromso@gmail.com
www.dyrebeskyttelsen-tromso.no

33 07 08 00 Vestfold Åshild Karlsen
Pauliveien 190, 3185 Skoppum

2420 57 01458 post@dbnv.no
www.dyrebeskyttelsen-norge-vestfold.no
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V år lokalavdeling rykket ut 
og fant mor, far og to kull 
med kaninunger, totalt 11 

kaniner. Alle disse kaninene bodde 
trangt og under dårlige forhold i et 
fuglebur. To av de minste kaninung - 
ene var blitt trampet i hjel på 
grunn av liten plass i buret. 

Lokalavdelingen tok inn alle 
kaninene og ga de nødvendig helse - 
hjelp. Alle kaninene fikk flytte inn 
i samme fosterhjem, fram til ungene 
ble store nok til å klare seg uten 
mor og far. Til nå har fire fått nye 
hjem. 

Visste du at kaniner er det 
tredje mest populære familiedyret i 
Norge? Dessverre er det også  
slik at kaniner ofte misforståes. 
Kaniner som lever et godt liv, kan 
bli gamle. Verdens eldste kanin  
ble hele 18 år. Kaniner er sosiale og 
intelligente dyr, som blant annet 
enkelt kan trenes til å bli husrene. 
For at  kaniner skal holde seg friske 
og være fornøyde med livet, skal de 
ikke sitte i små bur og de må ha 
mulighet for fri bevegelse, de må få 
riktig fôr og de trenger en kanin-
venn. 

Dyrebeskyttelsen Norges lokal-
avdelinger ser en stadig økning av 
hjemløse kaniner. 

For å få bukt med problemet 
med hjemløshet er det avgjørende 
at man kastrerer og ID-merker 
kaninen sin. Vi anbefaler alle som 
vurderer å kjøpe kanin om å sette 
seg godt inn i hva dette inne-
bærer.»  n

Tidlig i mars fikk en av 
Dyrebeskyttelsen Norges 
lokalavdelinger telefon fra en 
ansatt i kommunen. I en av 
deres kommunale boliger var 
det oppdaget flere kaniner 
som sårt trengte hjelp. 

Kaninene 
i fugleburet

Returadresse:
Dyrebeskyttelsen Norge
Konows gate 5
0192 Oslo

ØNSKER DU Å BIDRA?
•  send DNMEDLEM til  

2377 for å støtte oss  
med 50 kr. per måned

•  send DYR til 2377  
og gi en engangsgave  
på 200 kr.

•  gi en valgfri gave  
via vipps (12271) 

•  gi en gave direkte til vår 
konto 1503.18.34705

•  du kan også bli medlem på 
www.dyrebeskyttelsen.no


